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Boo Miljö- och Naturvänner

Nacka kommun
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131 81 Nacka
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Samrådsyttrande på Förslag till Detaljplan för Myrsjö sportcentrum, fastigheterna
Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 med flera i Boo, Nacka kommun, KFKS 2017/285.
___________________________________________________________________________
Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till
Detaljplan för Myrsjö sportcentrum, fastigheterna Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 med flera i
Boo och vill lämna följande huvudsakliga synpunkter.
Naturvärdesinventering saknas
Naturmark exploateras och en naturvärdesinventering har inte gjorts. Vi har sagt det förut och vi
säger det igen. Nacka kommun upprepar som ett mantra i planhandling efter planhandling utan
naturvärdesinventering att ”Inga för kommunen idag kända lokaler för hotade växt- och
djurarter påverkas.” I detta samråd med fortsättningen ”För att säkerställa denna uppgift,
kommer en lokal naturvärdesinventering enligt SIS-standard, att tas fram inför granskningsskedet.”
Naturvärdesinventeringar ska inte vara något som slängs in efteråt i planprocessen, utan ska vara
en förutsättning som andra förutsättningar i underlaget för planeringen och finnas med från
början. Annars tillmäts de inget värde.
I och med att ingen inventering gjorts kan man inte heller uttala sig om hur de lokala miljömålen
ekosystemtjänster och biologisk mångfald påverkas.
Platsen illa vald
Föreningen tycker det är bra att kommunen bygger ut och tillgodoser behovet av fler idrottsanläggningar när invånarna i Boo blir fler. Men platsen för förslaget anser vi illa vald. Vi
ifrågasätter också koncentrationen av verksamheter i ett sportcentrum med anledning av den
stora trafikökningen, att det alstrar en ständig ström av trafik till och ifrån aktiviteterna nära
förskola och skola. Förskolan ligger vid infarten och får därför all trafik förbi sin gård och entré.
Exploateringen innebär att förskolans lekyta i naturmark försvinner och barnen hänvisas till det
kommande naturreservatet intill. Boverkets rekommendationer för skolgårdar och förskolgårdar

2

ska följas. Att flytta slitaget från fastighetsmark till naturreservatsmark har gjorts på andra ställen
och är inte önskvärt. Det är mycket märkligt att kommunen först avsätter naturmark med höga
naturvärden som reservatsmark och sedan bygger verksamheter så tätt intill att ett redan högt
slitage ökar på reservatet och gör att naturvärden försvinner.
Platsen för den föreslagna simhallen är låglänt med stående vatten efter regn, i planbeskrivningen
benämnt kärr. Det antas vara ett så kallat utströmningsområde. Ingen grundvattenutredning är
gjord. Pumpning av grundvatten kan bli aktuellt och kan då vara tillståndspliktig
vattenverksamhet.
Exploateringen innebär också en kraftig utfyllnad med cirka 9000 m3 av ett naturligt dagvattenstråk med omledning och delvis kulvertering av dagvattnet.
Sammantaget visar dessa plankonsekvenser på att platsen är olämplig för den föreslagna
detaljplanens exploatering.
Sammanställning av våra synpunkter
- naturvärdesinventering saknas
- platsen illa vald
- kraftig trafikökning i konflikt med förskola och skola
- friytor på skola och förskolor ska följa Boverkets rekommendationer
- exploateringen för hög, buffertzoner mot naturreservatsmark för små
- grundvattenutredning saknas
- utfyllnad av kärr och omledning av naturligt dagvattenstråk
Föreningen avstyrker den föreslagna detaljplanen för Myrsjö sportcentrum.
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